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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   úterý 19.9.2017 
Program: 

 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání nové nájemní smlouvy pro firmu Alian. 
4. Projednání zrušené akce Den ESkáčka.  
5. Projednání změny nájemce Lyžařského areálu Čeřínek. 
6. Žádost oddílu zápasu o nákup části zápasnické žíněnky. 
7. Seznámení Rady s nově vyrobeným klipem o historii našeho klubu. 
8. Přehled hospodaření  k měsíci červenci 2017 .  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
 
K BODU 2. 
 
VÝPOVĚĎ NÁJMU UBYTOVNY V AREÁLU HÁZENÉ. 
Ve čtvrtek 15.9. se uskutečnila schůzka ředitele klubu a Výboru klubu hokejbalu. Na schůzce byly projednány 
události, které částečně přispěli k rozhodnutí pana Fuxe ukončit nájemní smlouvu. Poté se dostavil pan Fux a 
bylo sním vyřešeno parkování pro hosty – použije se nevyužitý oplocený prostor vedle parkoviště (v oplocení 
se udělá uzamykatelná brána) a rezervuje se jedno místo pro obsluhu ubytovny před budovou. Všichni 
přítomní se rozešli ve vzájemné shodě.   
 
ZMĚNA NÁZVU AREÁLU HÁZENÉ NA INTERNETU. 
Změna názvu na našem webu byla provedena. 
 
NÁJEMNÍ SMLOUVA – PANDA 
Nájemní smlouva na pronájem restaurace Pandy byla podepsána. 
 
SMLOUVA U VÝPŮJČCE SKATEPARKU. 
Oddíl skateboardingu s organizačních důvodů zrušil závody, smlouva s Městem Jihlavou byla písemně 
odvolána. 
 
SMLOUVY O DODÁVCE ENERGIÍ. 
Smlouvy na dodávku el. energie (Centropol) a plynu (Pražská energetická) byly podepsány. 
 
KOŠ PŘED BUDOVOU. 
Koš umožňující ukládání tříděného odpadu byl objednán a bude instalován před halu v prostoru vedle krbu. 
 
PERSONÁLNÍ VĚCI 
K 31.8.2017 ukončila pracovní poměr paní dobu určitou Zmeškalová. Momentálně je stav uklízeček -1. Úklid 
se zajišťuje tak, že se paní Tůzová střídá částečně v Areálu Házené a na hale. 
 
DOTACE. 
Byla vypracována žádost na dotaci z ÚP na podporu zaměstnanosti na dvě pracovnice od 1.10.2017.     
 
Smlouva o dotaci na mládež z Kraje Vysočina byly podepsána a doručena na JUS. 
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PROJEDNÁNÍ  UHRAZENÍ VNITŘNÍCH NÁJMŮ 
Záporné stavy na účtech oddílů byly projednány : oddíl boxu účet vyrovnal, moderní gymnastika vyrovnala 
částečně zbytek řeší, kanoistika svou situaci řeší. 
 
       
 
  
K BODU 3. 
Firma  Alian vypověděla řádnou výpovědí dle smlouvy nájem z prostor bývalé klubovny v Areálu volejbalu. 
Prostory byly předány. Zároveň Alian projevil zájem o pronajmutí prostor bývalé šatny – smlouvu předkládám 
(dodám v pátek). Prostory bývalé klubovny byly nabídnuty prostřednictvím realitní kanceláře. 
  
K BODU 4. 
Den SKáča byl zrušen pro nedostatečný počet přihlášených oddílů. 
 
K BODU 5. 

             Firma  Autonot nechce dále provozovat Lyžařský areál Čeřínek. O nájem projevil zájem pan Zdeněk 
Zahrádka.  Na Čeřínku chce investovat do vybavení sjezdovky, zejména vyřešení nedostatku vody při 
zasněžování. V letních měsících chce toto místo využít jako zázemí pro cyklistické tratě. Celý záměr zamýšlí 
provézt na profesionální úrovni, tak aby zlepšil prestiž Čeřínku jako významného rekreačního místa 
v blízkosti Jihlavy. 

             Podmínky nájmu respektuje. 
      

K BODU 6. 
Oddíl zápasu řeší akutní nedostatek tréninkových hodin, tělocvična je plně obsazená a nedostatek prostoru 
pro trénování brání možnost dalšího rozvoje oddílu. Zápasníci tuto situaci chtějí vyřešit tím, že zruší 
posilovací část tělocvičny a toto místo pokryjí zápasnickou žíněnkou. Tímto získají více místa a budou moci 
trénovat současně 2 kategorie mládeže současně. Rozšíření žíněnky bude stát cca 80 000,- Kč. Zápasníci 
navrhují investici na novou žíněnku řešit tak, že polovinu dají z rozpočtu oddílu a polovina by se jim uhradila 
z výnosů hospodářské činnosti klubu.  
 
K BODU 7. 
Pro účely propagace bylo zhotoveno tříminutové video o historii klubu. Bude provedeno ve dvou verzích, 
jedna bude umístěna na náš web, druhá byla zpracována pro facebook.   
 
K BODU 7.   
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc srpen 2017, přehled hospodaření k měsíci srpnu 2017 předkládám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 19.9.2017 
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